ACORDO DE ACIONISTAS DA
ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES
Pelo presente Instrumento Particular de Acordo de Acionistas, na qualidade de
Acordantes (“Acordantes”),
e, como tais, doravante, em conjunto, designados:
I – ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL, brasileira, viúva, empresária, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 2.821.401/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº
513.400.208-82, residente e domiciliada na Rua Frederic Chopin, n.º 283, apto. 211,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
II – FABIO IGEL, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 16.473.997-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 187.996.078-83, residente e
domiciliado na Rua Professor Artur Ramos, n.º 405, apto. 171, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo;
III – MÁRCIA IGEL JOPPERT, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de
identidade RG nº 2.987.353/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 694.695.398-34,
residente e domiciliada na Rua General Mena Barreto, nº 743, 2º andar, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
IV – ROGÉRIO IGEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 2.992.103-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 061.076.308-30,
residente e domiciliado na Rua Augusto Eduardo Berti, nº 93, na Cidade de Itatiba,
Estado de São Paulo;
V – JOYCE IGEL DE CASTRO ANDRADE, brasileira, casada, empresária, portadora
da cédula de identidade RG nº 3.005.592-1/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº
074.266.918-10, residente e domiciliada na Rua Antonio Afonso, nº 15, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
VI – LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 3.045.977-1/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº
061.094.708-72, residente e domiciliado na Rua Antonio Afonso, nº 15, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
VII – PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 4.554.607/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº
008.255.498-68, residente e domiciliado na Rua Padre João Manoel, nº 493, apto. 22,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
VIII – PEDRO WONGTSCHOWSKI, brasileiro, divorciado, engenheiro químico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.091.522-3/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 385.585.058-53, residente e domiciliado na Rua Dr. João Pinheiro, nº 92, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;

IX – CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA., sediada na Rua Visconde de Pirajá, nº 351,
salas 916 e 917, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ sob nº 33.363.896/0001-22, neste ato representada na forma estabelecida em
seu contrato social, por HÉLIO MARCOS COUTINHO BELTRÃO, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 879.392/SSP-DF e inscrito no
CPF/MF sob nº 008.786.367-73, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, nº
176, apto. 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
X – BRUNO IGEL, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 23.818.165-0/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 315.540.988-66, residente e
domiciliado na Rua Lourenço de Almeida, nº 772, 14º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo;
XI – ANA ELISA ALVES CORRÊA IGEL, brasileira, solteira, professora, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 24.536.992-2/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº
164.255.308-55, residente e domiciliada na Rua Dr Francisco Degni, nº 51, apto. 161,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
XII – ANA PAULA DE QUEIROZ CUNHA, brasileira, solteira, bióloga e psicóloga,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.619.830-7/SSP-SP e inscrita no CPF/MF
sob nº 170.007.838-00, residente e domiciliada na Rua Diogo Jacome, nº 518, apto.
112, Bloco 3, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
XIII – PEDRO AUGUSTO DE QUEIROZ CUNHA, brasileiro, divorciado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 15.619.514-8/SSP-SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 170.007.848-81, residente e domiciliado na Rua Rainha Guilhermina, nº 20,
apto. 503, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
XIV – GUILHERME DE QUEIROZ CUNHA, brasileiro, casado, empresário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 15.619.515-X/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº
170.007.818-66, residente e domiciliado na Rua Pirapora, nº 255, apto. 81, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;
XV – EDUARDO QUEIROZ CUNHA, brasileiro, solteiro, administrador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 15.619.516-1/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº
262.824.228-17, residente e domiciliado na Rua Padre João Manuel, 655, apto. 181,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
XVI – ROBERTO DE CASTRO ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 24.252.548-9/SSP-SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 268.013.048-01, residente e domiciliado na Rua Suzano, nº 99, apto. 802, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
XII – BETTINA DE CASTRO ANDRADE GASPARIAN, brasileira, casada,
administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.252.547-7/SSP-SP e
inscrita no CPF/MF sob o nº 334.990.438-66, residente e domiciliada na Rua Feliciano
Maia, nº 101, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

XVIII – ROBERTA JOPPERT FERRAZ, brasileira, casada, administradora hoteleira,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.159.513-0/SSP-SP e inscrita no CPF/MF
sob o nº 220.450.938-83, residente e domiciliada na Rua Teviot, nº 168, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
XIX – SANDRA JOPPERT BEVILAQUA, brasileira, casada, administradora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 29.870.509-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº
296.904.658-05, residente e domiciliada na Rua Venceslau Flexa, nº 130, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;
E, ainda, como interveniente:
(I) ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES, sediada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob
nº 54.041.439/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA, e por LUCIO DE CASTRO ANDRADE
FILHO, ambos acima qualificados, doravante denominada “Sociedade”;

CONSIDERANDO que os Acordantes detêm, em conjunto, 100% do capital votante e
100% do capital social da Sociedade, representado por ações ordinárias e
preferenciais, exceto as ações preferenciais detidas pelo conselheiro da Sociedade, o
Sr. Hélio Marcos Coutinho Beltrão, e pelo espólio do Sr. Gilberto Tamm Barcellos
Côrrea;
CONSIDERANDO o interesse dos Acordantes na manutenção de um bloco de
acionistas representativo, definido e estável, na Sociedade, capaz de atuar de maneira
uniforme nas questões que envolvem seus interesses como acionistas da Sociedade,
bem como na qualidade de acionistas indiretos da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES
S.A., sediada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 33.256.439/0001-39
(“Ultrapar”);
CONSIDERANDO que, por outro lado, é do interesse comum dos Acordantes regular
as aquisições e alienações de suas respectivas participações no capital da Sociedade;
CONSIDERANDO que os Acordantes irão pautar a eleição dos conselheiros, que irão
representá-los em conjunto na Ultrapar, pelos requisitos de competência e
experiência;
CONSIDERANDO, por tudo isso, pretenderem os Acordantes preservar os ideais de
Ernesto e Pery Igel e a história da Ultrapar e suas subsidiárias, assegurando a
continuidade e o sucesso de suas empresas, zelando pelo cumprimento dos seus
objetos sociais e pela observância dos princípios de ética, democracia e
transparência;

DELIBERAM, pelo presente, e, na melhor forma de Direito, celebrar este acordo de
acionistas (“Acordo de Acionistas”), que se regerá pela legislação aplicável e pelas
cláusulas e condições a seguir estipuladas:
I – AÇÕES VINCULADAS
1.1 O presente Acordo de Acionistas vincula a totalidade das ações ordinárias e
preferenciais, os direitos de subscrição e títulos conversíveis em ações, de emissão da
Sociedade, de titularidade dos Acordantes, e também aquelas ações, direitos de
subscrição e títulos conversíveis em ações, de emissão da Sociedade, das quais
futuramente vierem a ser titulares, a seguir definidos como ações e direitos.
II – EXERCÍCIO DO VOTO DOS ACORDANTES NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA
SOCIEDADE
2.1 Os Acordantes se obrigam, na assembleia geral da Sociedade que tenha por
objeto deliberar sobre as medidas necessárias à viabilização da permuta a que se
refere o Artigo 25 do Estatuto Social da Sociedade a votar no sentido de adotar a
medida que viabilize a realização da permuta.
III – EXERCÍCIO DO VOTO DA SOCIEDADE NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA
ULTRAPAR
3.1 A definição do voto a ser proferido pela Sociedade em assembleia geral da
Ultrapar será de competência do Conselho de Administração, por maioria de votos,
devendo sempre ser seguidas as decisões tomadas em Assembleia Geral da
Sociedade a respeito dos temas indicados na Cláusula 3.2 abaixo.
3.2 A deliberação sobre o voto a ser proferido pela Sociedade dependerá, contudo, do
voto favorável de Acordantes representando 66% (sessenta e seis por cento) do
capital votante da Sociedade, reunidos em assembleia geral, sempre que a
deliberação a ser tomada em Ultrapar envolver:
a) alteração do estatuto social da Ultrapar;
b) criação pela Ultrapar de novas classes de ações, ou aumento das existentes, ou de
outros direitos, títulos e valores mobiliários conversíveis ou não em ações, salvo se já
previstos ou autorizados pelo estatuto da Ultrapar;
c) alteração dos direitos das classes de ações existentes de emissão da Ultrapar;
d) fusão, incorporação ou cisão envolvendo a Ultrapar;
e) aquisição ou alienação de ativos pela Ultrapar e suas controladas, inclusive por
meio de associação com terceiros, que sejam objeto de deliberação da assembleia
geral da Ultrapar; e

f) indicação dos representantes da Sociedade que comporão a chapa para concorrer
ao Conselho de Administração da Ultrapar.
IV – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE
4.1 Cada Acordante Signatário Original (como definido na Cláusula 4.4 abaixo) do
presente Acordo de Acionistas terá o direito de ver eleito 1 (um) membro do Conselho
de Administração da Sociedade, direito esse que não se transfere a seus herdeiros ou
sucessores a qualquer título, sendo certo que se faz necessário o cumprimento dos
seguintes requisitos mínimos de elegibilidade: (i) ilibada reputação; (ii) não ocupar
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade ou da
Ultrapar; e (iii) inexistência de interesse conflitante com o da Sociedade ou da
Ultrapar.
4.2 É assegurado a cada Acordante Signatário Original o direito de transferir a sua
participação na Sociedade para uma Sociedade de Participação, definida na Cláusula
5.8 abaixo, sendo certo que neste caso a Sociedade de Participação terá o direito de
eleição de que trata a Cláusula 4.1.
4.3 O direito de eleição instituído na Cláusula 4.1 acima aplica-se desde que,
cumulativamente: (i) trate-se de Acordante Signatário Original ou Sociedade de
Participação; e (ii) tal Acordante Signatário Original ou a Sociedade de Participação
detenha, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital votante da Sociedade.
4.4 Para os efeitos da Cláusula 4.1 acima, são Acordantes Signatários Originais do
presente Acordo de Acionistas os Srs. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, Ana Maria Levy
Villela Igel, Lucio de Castro Andrade Filho, Márcia Igel Joppert, Joyce Igel de Castro
Andrade, Rogério Igel, Pedro Wongtschowski, Fabio Igel, Christy Participações Ltda..
4.5 O Conselho de Administração da Sociedade deverá se reunir preferencialmente
em datas próximas às datas das reuniões do Conselho de Administração da Ultrapar.
V – DIREITO DE PREFERÊNCIA
5.1 Caso qualquer dos Acordantes receba oferta de terceiro, Acordante ou não, para
ceder, gratuita ou onerosamente, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, ações
ordinárias e preferenciais de emissão da Sociedade e direitos vinculados ao Acordo de
que é titular (“Acordante Vendedor”), ficará este Acordante Vendedor obrigado a
oferecê-los em primeiro lugar, individualmente, a todos os demais Acordantes, através
de correspondência registrada com aviso de recebimento ou entregue com protocolo,
da qual deverá constar a quantidade, a moeda de pagamento e o preço dessas ações
e direitos ofertados (“Oferta Preferencial”).
5.2 Os Acordantes destinatários da Oferta Preferencial terão o prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data de recebimento da correspondência, para se
manifestar a respeito, por escrito, ao Acordante Vendedor.

5.3 Cada Acordante destinatário da Oferta Preferencial exercerá o seu direito de
preferência sobre as ações e direitos vinculados ao Acordo de Acionistas que lhe
couber no rateio, na proporção da participação que detiver no capital total da
Sociedade, na data da Oferta Preferencial, excluídas as ações em tesouraria. Desse
modo, a preferência será exercida tanto sobre as ações ordinárias como preferenciais
ofertadas, independentemente da espécie ou proporção de ações ordinárias ou
preferenciais possuídas pelo ofertado.
5.4 Na eventualidade de existirem sobras decorrentes do não exercício do direito de
preferência sobre ações e direitos vinculadas ao Acordo de Acionistas, serão as
mesmas ofertadas aos Acordantes que o exerceram, na respectiva proporção das
suas participações na data da Oferta Preferencial, que terão o prazo de até 15
(quinze) dias corridos para se manifestarem, de forma a viabilizar a aquisição da
totalidade das ações e direitos ofertados.
5.5 Os Acordantes Vendedores não estão obrigados a alienar preferencialmente
qualquer de suas ações e direitos vinculados ao Acordo de Acionistas se não houver
interesse dos demais Acordantes na aquisição da totalidade dessa mesma
participação ofertada.
5.6 Caso não haja interesse por parte dos demais Acordantes na aquisição da
totalidade das ações e direitos ofertados pelo Acordante Vendedor e o terceiro
proponente não seja signatário deste Acordo de Acionistas, deverá ser convocada
assembleia geral extraordinária da Sociedade cuja ordem do dia será deliberar acerca
do ingresso do terceiro proponente no quadro societário da Sociedade nos termos do
Artigo 32 do Estatuto Social da Sociedade, sendo certo que, caso obtida tal
aprovação, o Acordante Vendedor poderá alienar as ações e direitos ofertados ao
terceiro proponente em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data da realização
da assembleia geral, desde que em sua totalidade e rigorosamente pelo mesmo
preço, moeda de pagamento e todas as demais condições preferencialmente
oferecidas aos Acordantes. Após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
acima estipulado, restabelece-se plenamente o direito de preferência sucessiva dos
Acordantes, previsto neste Capítulo V.
5.7 Caso não haja interesse por parte dos demais Acordantes na aquisição da
totalidade das ações e direitos ofertados pelo Acordante Vendedor e o terceiro
proponente seja signatário deste Acordo de Acionistas, o Acordante Vendedor poderá
aliená-los ao Acordante proponente em até 180 (cento e oitenta) dias contados da
expiração do prazo acima referido, desde que em sua totalidade e rigorosamente pelo
mesmo preço, moeda de pagamento e todas as demais condições preferencialmente
oferecidas aos Acordantes. Após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
acima estipulado, restabelece-se plenamente o direito de preferência sucessiva dos
Acordantes, previsto neste Capítulo V.
5.8 Excluem-se das restrições do presente Capítulo V as transferências de ações
ordinárias ou preferenciais e direitos vinculados ao Acordo de Acionistas de que são
titulares os Acordantes para seus ascendentes, descendentes e cônjuges, e, ainda,
para sociedades de participação brasileiras, existentes ou que venham a ser

constituídas por qualquer Acordante e seus ascendentes e descendentes, e desde
que tenham estatutariamente propósito específico de participar do capital da
Sociedade (“Sociedade de Participação”), devendo estas, através de seus
representantes legais, sem qualquer restrição ou ressalva, subscrever o presente
instrumento, permanecendo as ações de emissão da Sociedade pertencentes ao
patrimônio das mesmas plenamente vinculadas a este Acordo de Acionistas.
VI – ONERAÇÃO DE AÇÕES
6.1 Salvo o usufruto e fideicomisso constituídos anteriormente à data de assinatura do
presente, ou o usufruto que vier a ser constituído a favor de ascendentes,
descendentes e cônjuges, é vedado a qualquer Acordante, sem a prévia, expressa e
unânime aprovação dos demais, constituir penhor, alienação fiduciária, ou qualquer
outro direito real de fruição ou garantia sobre as ações e direitos vinculados ao Acordo
de Acionistas, ou oferecê-los a penhora.
VII – DIREITO DE VENDA CONJUNTA
7.1 Qualquer Acordante, ao ter ciência de proposta de terceiro ou de outro Acordante
de adquirir um bloco igual ou superior a 10% (dez por cento) das ações e direitos
vinculados ao Acordo de Acionistas, deverá informar todos os demais Acordantes
através de correspondência registrada com aviso de recebimento ou entregue com
protocolo, para que estes possam, facultativamente, exercer o direito de participar em
conjunto dessa venda, alienando proporcionalmente parte de suas ações vinculadas
ao Acordo de Acionistas, em montante pro rata ao bloco a ser adquirido.
7.2 Os Acordantes interessados em exercer esse direito de venda conjunta de ações
vinculadas ao Acordo de Acionistas previsto na Cláusula 7.1 acima, deverão
encaminhar correspondência registrada, com aviso de recebimento ou entregue com
protocolo, aos Acordantes Vendedores e ao Acordante comprador ou terceiro
comprador, com cópia para os demais Acordantes e para a administração da
Sociedade, em até 30 (trinta) dias do conhecimento da negociação.
7.3 A alienação a terceiro ou a outro Acordante de ações e direitos vinculados ao
Acordo de Acionistas em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) dessas
ações e direitos vinculados ao Acordo de Acionistas, ou que represente a alienação do
controle da Sociedade, somente será eficaz mediante simultânea declaração expressa
e por escrito do comprador, de que se compromete também a adquirir, pelo mesmo
preço, moeda de pagamento e demais condições, as ações que os demais Acordantes
se dispuserem a alienar, consoante o disposto na Cláusula 7.1 do presente.
VIII – ADESÃO AO ACORDO NA ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA
8.1 Observado o disposto no Artigo 32 do Estatuto Social da Sociedade, é condição de
validade da alienação a terceiros de ações e direitos vinculados ao Acordo de
Acionistas, a adesão desse mesmo terceiro adquirente aos termos deste Acordo de
Acionistas, sem qualquer ressalva nem reserva, ao qual ficará automaticamente

vinculado, em caráter irrevogável e irretratável, por si e por seus herdeiros e
sucessores.
IX – ADESÃO AO ACORDO NA ALIENAÇÃO INVOLUNTÁRIA
9.1 Na hipótese de transferência judicial de ações de emissão da Sociedade
vinculadas ao Acordo de Acionistas, inclusive em consequência de partilha judicial
decorrente de inventário ou separação judicial, divórcio, união estável ou concubinato,
falência, liquidação, penhora, leilão em hasta pública ou privada, o adquirente judicial
é obrigado a aderir, sem ressalva nem reserva, a todos os termos do presente Acordo
de Acionistas.
X – ALIENAÇÃO DE HOLDING DE ACORDANTE – CISÃO
10.1 Se algum dos Acordantes desejar alienar o controle de sua Sociedade de
Participação, alienação essa que venha a acarretar a transferência indireta das ações
e direitos vinculados ao Acordo de Acionistas, ficará o mesmo obrigado a efetuar
previamente uma cisão da referida sociedade de participação, a fim de transferir a
parcela patrimonial correspondente a essas ações e direitos para uma outra
Sociedade de Participação.
10.2 As ações ou quotas da Sociedade de Participação resultante da cisão estarão
sujeitas às restrições de alienação, transferência e oneração de ações e direitos
vinculados ao Acordo de Acionistas, supra estabelecidas.
XI – EFICÁCIA, VIGÊNCIA E SUCESSÃO
11.1 O presente Acordo de Acionistas vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo
ter sua vigência encerrada a qualquer momento, mediante deliberação de Acordantes
que representem, pelo menos, 80% (oitenta por cento) das ações ordinárias de
emissão da Sociedade vinculadas a este Acordo de Acionistas, excluídas as ações em
tesouraria.
11.2 O presente Acordo de Acionistas vincula, em todos os seus termos e condições,
os herdeiros e sucessores dos Acordantes.
XII – EXECUÇÃO ESPECÍFICA
12.1 O não cumprimento por parte dos Acordantes, seus herdeiros e sucessores, de
quaisquer das obrigações estipuladas neste Acordo de Acionistas, acarretará a
execução específica das obrigações de fazer e de prestar declaração de vontade
mediante o procedimento de auto-tutela previsto nos parágrafos 8º e 9º do Artigo 118
da Lei 6.404, de 1976, bem como a execução judicial prevista no parágrafo 3º do
mesmo Artigo 118 da Lei 6.404, de 1976, e nos Artigos 461, 461-A, 466-A a 466-C,
632 e seguintes do Código de Processo Civil.
12.2 Para os efeitos do Artigo 118 da Lei 6.404, de 1976, uma das vias do presente
Acordo de Acionistas será, por iniciativa de qualquer dos Acordantes, arquivada na

sede da Sociedade e da Ultrapar, que deverão observar rigorosamente todos os seus
termos.
12.3 As obrigações decorrentes deste Acordo de Acionistas serão averbadas nos
livros próprios da Sociedade e da Ultrapar ou de instituição financeira encarregada,
constituindo tais averbações impedimento à realização de quaisquer atos e negócios
jurídicos em desacordo com o que foi pactuado neste instrumento, estando a
Sociedade e a Ultrapar assim legitimamente autorizadas a recusar, nessa hipótese, o
registro de tais atos e negócios e, por conseguinte, recusar a transferência da
propriedade ou da titularidade de quaisquer direitos sobre as ações e direitos
compreendidos nesta avença, bem como, e, notadamente, o exercício do direito de
voto daí decorrente.
XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente Acordo de Acionistas substitui e torna sem efeito qualquer outro
acordo de acionistas celebrado anteriormente pelos Acordantes na Sociedade.
13.2 Os Acordantes obrigam-se a não firmar, a partir desta data, qualquer outro
acordo de acionistas, quer entre si, quer com outros futuros acionistas da Sociedade
ou da Ultrapar.
13.3 A eventual invalidade, ineficácia ou nulidade de quaisquer das cláusulas do
presente Acordo de Acionistas não implicará, ipso facto, na invalidade, ineficácia ou
nulidade das demais.
13.4 A tolerância de qualquer dos Acordantes quanto a eventual mora por parte dos
demais no cumprimento das obrigações aqui assumidas não implicará em novação
dos ajustes contidos neste instrumento, ou em renúncia dos direitos que, por força
deste, lhes são atribuídos.
13.5 O presente Acordo de Acionistas somente poderá ser alterado por instrumento
escrito e firmado por todos os Acordantes.
13.6 Os Acordantes comprometem-se a promover as alterações necessárias no
Estatuto Social da Sociedade decorrentes da execução deste Acordo de Acionistas
durante todo o prazo de sua vigência. Na hipótese de ocorrer qualquer conflito ou
incompatibilidade entre o presente Acordo de Acionistas e o Estatuto Social da
Sociedade, prevalecerão as disposições do presente Acordo de Acionistas.
13.7 Os casos omissos, dúvidas, questionamentos ou conflitos entre Acordantes
deverão ser submetidos a um conciliador único, indicado pela unanimidade dos
Acordantes, comprometendo-se os Acordantes a acatarem, sem qualquer restrição ou
ressalva, a decisão por ele prolatada.
13.8 Caso não seja atingida a unanimidade necessária para a indicação do conciliador
único, as questões suscitadas serão dirimidas através de procedimento de arbitragem

efetuado segundo as regras da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em São Paulo,
em Português, e mediante a aplicação da Lei Brasileira.
E, por estarem justos e contratados, firmam os Acordantes o presente instrumento em
3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2014.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)
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Acordantes:

____________________________________ ____________________________________
ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL

FABIO IGEL

____________________________________ ____________________________________
MÁRCIA IGEL JOPPERT

ROGÉRIO IGEL

____________________________________ ____________________________________
JOYCE IGEL DE CASTRO ANDRADE

LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO

____________________________________ ____________________________________
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA

SANDRA JOPPERT BEVILAQUA

____________________________________ ____________________________________
PEDRO WONGTSCHOWSKI

CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA
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____________________________________ ____________________________________
BRUNO IGEL

ANA ELISA ALVES CORRÊA IGEL

____________________________________ ____________________________________
ANA PAULA DE QUEIROZ CUNHA

PEDRO AUGUSTO DE QUEIROZ CUNHA

____________________________________ ____________________________________
GUILHERME DE QUEIROZ CUNHA

EDUARDO QUEIROZ CUNHA

____________________________________ ____________________________________
ROBERTO DE CASTRO ANDRADE

____________________________________
ROBERTA JOPPERT FERRAZ

BETTINA DE CASTRO ANDRADE
GASPARIAN
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Interveniente:

___________________________________
ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES

Testemunhas:

1.
2.
___________________________________ ___________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:

Nome:
RG:
CPF/MF:

